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ANOTACE 

Tato práce se zabývá marketingem, se zaměřením na marketingovou strategii podniku. 

V první části jsou vysvětleny základní pojmy a koncepce marketingu, které jsou ve  druhé části 

využity při analýze marketingové strategie. V závěru je provedeno zhodnocení současné 

marketingové strategie a návrh její aktualizace. 
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TITLE 

Marketing Strategy of the Company. 

 

ANNOTATION 

This work deals with marketing with a focus on the marketing strategy of the company. In the 

first part there are being explained the basic conceptions of marketing, which are used to 

analyse the marketing strategy in the second part. The work concludes with the evaluation of 

the present strategy and there is the suggestion for the update as well. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy existuje nepřeberné množství podniků a konkurence mezi nimi stále 

přibývá, hraje důležitou roli odlišnost poskytovaných statků a služeb. Může být náhodně 

vybráno pět výrobců toho samého produktu a porovnán jejich produkt. To, čeho si spotřebitel 

neboli konečný zákazník všimne - jak produkt vypadá, jaký má obal, služby k němu se 

vztahující a mnoho dalšího, jsou oblasti, které spadají do skupiny činností, kterými působí 

prodejce na zákazníka prostřednictvím marketingu. 

V tématu marketingová strategie podniku existuje mnoho odlišností, mnoho jejích podob a 

každá marketingová strategie, kterou se jakýkoliv podnik chystá implementovat, je sama o 

sobě originální, to je také jeden z hlavních důvodů, proč se tato práce zabývá právě daným 

tématem. 

V tržním prostředí dnešního charakteru, správnou aplikací marketingových metod a 

nástrojů získává organizace nepřímo konkurenční výhodu. Tím je marketing vskutku 

zajímavý, jako relativně mladá věda je dnes velice důležitým faktorem v mnoha obchodních 

oblastech, postupně rozebraných v textu bakalářské práce. 

Cílem bakalářské práce je: 

- zdůraznit význam marketingu pro podnik 

- analyzovat marketingovou strategii podniku Iveco Irisbus, a. s. 

- na základě analýzy a vyhodnocení provést aktualizaci marketingové strategie 

podniku Iveco Irisbus, a. s. 

Tato bakalářská práce je zpracována formou rešerše odborné literatury. Dále jsou použity 

známé marketingové analýzy, jako např.: „7S“, Porterův model pěti sil, SWOT analýza, 

anebo analýza samotného marketingového mixu vybraného podniku. Stěžejní formou pro 

vybrané analýzy jsou konzultace s představiteli společnosti Iveco, ale i empirické šetření 

v místě sídla podniku.  

Samotná bakalářská práce je zpracována do několika částí, které na sebe v určitém smyslu 

navazují, nebo spolu souvisí. První část práce, je zpracována formou osvětlení základních 

pojmů, týkajících se marketingu, kde bylo čerpáno z odborné literatury a autorových 

vědomostí nabytých dosavadním studiem a oblastmi zájmu. Cílem této části je tedy uvedení 

čtenáře do dané problematiky a vysvětlení základních principů, funkcí a aplikací nástrojů 

marketingu v podniku tak, aby v následujících částech byla zřejmá aplikace daných 
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teoretických poznatků do praktického využití. Druhá část bakalářské práce se zabývá 

převážně analýzou marketingové strategie vybraného podniku, jako základní východisko pro 

hodnocení této strategie a její aktualizaci. 

V úplném závěru této práce je na základě analýzy marketingové strategie vybraného 

podniku provedeno zhodnocení této strategie, kde jsou identifikovány nedostatky v oblasti 

použití marketingových nástrojů, ze kterých následně vychází návrh na aktualizaci a doplnění 

současné marketingové strategie vybraného podniku. Cílem této práce není navrhnout úplně 

novou marketingovou strategii, která bude zavrhovat všechny dosud využívané metody, ale 

současnou strategii aktualizovat do dnešních požadavků trhu, díky čemuž bude podnik lépe 

připraven na jeho současné trendy, ale i blízkou budoucnost.  

Marketing je takřka všude v okolí firmy a pohybuje se ve složitém, rychle se rozvíjejícím 

prostředí. Proto musí dnešní společnosti efektivně zkoumat a vnímat informace a to nejen od 

konkurence, ale především od svých potenciálních zákazníků, protože jsou pro podnik 

nedílnou součástí. 
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1 VÝZNAM MARKETINGU PRO PODNIK 

1.1  Pojem marketing 

 „Marketing je společenský proces, způsob výměny hodnot na trhu se děje v závislosti na 

stavu společnosti a spolu se změnami v ní se mění i obsah marketingu a jeho aplikační pole.“ 

[7,43] 

„Marketing managementem chápeme umění a vědu výběru cílových trhů a získávání, 

udržování si a zvyšování počtu zákazníků produkováním a poskytováním lepší hodnoty pro 

zákazníka“. [7,43] 

V současné době zde jsou dvě definice marketingu. Manažerská a společenská. Definice 

společenská ukazuje, co je smyslem marketingu ve společnosti. Společenská definice zní 

následovně: „Marketing je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co 

potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a směňujeme s jinými výrobky a 

službami, které mají hodnotu“. Hojně se setkáváme s manažerskou definicí, že marketing je 

„umění prodeje výrobků“, ale lidé jsou překvapeni, když se dozvědí, že nejvýznamnější částí 

marketingu není prodej! Prodej je pouze třešničkou na dortu. Peter Drucker, známý odborník 

zabývající se marketingem, uvedl: 

„Lze předpokládat, že vždy bude existovat potřeba něco prodávat. Cílem marketingu je 

však učinit prodávání čímsi nadbytečným. Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka 

natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba padla jako šitá na míru a prodávala se sama. 

V ideálním případě by měl marketing vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. Vše, 

čeho je park zapotřebí, je učinit výrobek nebo službu dostupnými.“ [7,44] 

Marketing odborných definic může být vyložen jako umění prodeje s uspokojením potřeb 

zákazníka, ale i prodávajícího (poskytujícího služby). Zákazník je spokojený, má kvalitní 

výrobek (službu), pasuje mu „na míru“, má prodlouženou záruku apod. Prodávající je 

spokojen, protože na výrobku vydělal a docílil pomocí marketingu, aby byl spokojen 

zákazník. 

1.2 Historie marketingu 

Marketing je disciplína, která je poměrně mladá a rozvíjející se rychlým tempem. Počátky 

marketingu se datují okolo roku 1910 v USA, jako určitá reakce na situaci, která byla zřejmá 

díky zaostávání tržní kapacity dané koupěschopnou poptávkou za možnostmi výroby 

v důsledku tehdejší hospodářské krize. V této době byl kladen důraz především na jeho 
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realizační funkci a to hlavně podporovat poptávku na oslabeném trhu. Zhruba od poloviny 50. 

let, kdy již začíná být vnímán i jako nástroj strategického řízení, dochází k velkému „boomu“ 

marketingových nástrojů a metod a marketing dosud zaměřený především na práci s trhem 

začíná být hojně využíván jako nástroj strategického řízení podniku. [6, 21] 

Marketing tzv.“masový“ vyznačující se hromadnou výrobou a soustřeďováním na 

standardní produkty, který byl založený na agresivní propagaci,byl posléze vystřídán cíleným 

marketingem (1950-1975) který dokázal pracovat s cílovými skupinami zákazníků  a tržními 

segmenty, kdy je uspokojení poptávky dosahováno kombinací marketingových nástrojů a 

harmonizací tzv. marketingového mixu, který lze považovat za jádro marketingové koncepce. 

Diskontinuita společenského vývoje jako následek ropných krizí vedla k posílení 

strategického aspektu marketingu a tržní segmentace, kdy tržní umístění a zacílení jako 

primární kroky cíleného marketingu získali mnohem hlubší a především strategický význam. 

Marketing zohledňuje jak přání zákazníků, tak všech tržních parametrů (konkurentů, 

substituujících výrobků, zákazníků, dodavatelů) a měnící se společnosti se stává více 

diferencovaným. Tuto je označována jako tržní a společenský marketing. Globální marketing 

(datován zhruba od roku 1995) – výsledek přeměny společnosti v důsledku globalizace získal 

nový obsah i strategické zaměření – zvýšení hodnoty z hlediska zákazníků, ale tržních 

partnerů (zvýšením hodnoty nabídky, zvýšením užitku produktu, otevřením geograficky 

nových trhů, tvorbou nových produktu a nové poptávky). [6,22] 

Také k rozšíření aplikačního pole marketingu dochází postupně. Jedni z prvních, kdo začal 

aplikovat marketingovou koncepci, byly firmy vyrábějící výrobky krátkodobé spotřeby 

(potraviny, prací prášky, kosmetické produkty), následovali výrobci produktů dlouhodobé 

spotřeby (automobily, elektronika), producenti služeb (banky, cestovní kanceláře), obchodní 

firmy (obchodní domy, hypermarkety) výrobci průmyslových produktů. Mnohem později (až 

okolo 70. let) se marketing rozmohl i  v neziskových organizacích, politických stranách, 

sociálních organizacích, veřejné správě a administrativě. Nejde tedy již jen o produkty, ale i 

myšlenky a jejich působení na veřejnost ve smyslu dosažení žádoucího chování a realizaci 

jiných cílů, než je zisk. Rozšířením svého aplikačního pole se marketing postupně 

diverzifikuje a současně více specializuje. [5,4] 

1.3 Význam marketingu v součanosti  

Marketing se uplatňuje v každé zemi, kde je co prodávat. Výroba sama nevytváří bohatství 

země. Bohatství vzniká až z prodeje zboží, nejen z jeho výroby. Postačí se zeptat ředitele 

továrny, jejíž odbytové sklady jsou nahromaděny neprodejnými výrobky. Také proto 
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zvyšování pracovní produktivity musí být paralelně doprovázeno růstem spotřeby. Je logické, 

že zvýšená produkce musí být absorbována trhem. Proto není možné zvyšovat bohatství země 

bez zvyšování spotřeby a naopak. Zvyšování spotřeby musí být podloženo růstem produkce. 

Množství faktorů nahrává k růstu spotřeby a produkce, a tím i k bohatství společnosti. Všichni 

ekonomové se shodují na principu úspor plynoucích z velikosti výroby. Náklady na jednotku 

výroby klesají při rozšiřování trhů a zhromadňováním výroby. Ne pokaždé je klesání nákladů 

na jednotku výroby doprovázeno strmějším klesáním cen. U některých druhů zboží je pokles 

cen zcela zřejmý (počítače, mobilní telefony). U jiných přetrvává léta snížení nákladů a tím i 

cen. Snížení je však v praxi často zkreslováno inflací. Pokud je inflace provázena i 

přiměřeným růstem mezd, znamená relativní snižování cen růst kupní síly.[5,40] 

Význam marketingu roste především v dnešní době velkého stupně nasycenosti trhu a to 

vidíme nejen na designu výrobků, na kvalitách služeb, na vybavení firem, ale i době 

garantovaných záruk, vzhledu obalů. Dle názoru autora je v současnosti hojně aplikovaná 

holistická marketingová koncepce, kde firmy musí mít svěží myšlení o významu marketingu a 

především kvalitně provádět výzkum, aby věděli, čím zákazníka zaujmout, protože pokud se 

zákazník „nepozastaví“ nad výrobkem, službou, těžko ho přesvědčovat a snažit se mu prodat. 

1.4 Předmět marketingu 

Marketing a jeho pole má širokou škálu působnosti. Marketéři se snaží zjistit co zákazník 

žádá, nabídnout mu určitou „hodnotu“ a dosáhnout toho, aby zákazník dostal přesně ten 

produkt, který chce. Proto se tedy zaobírají následujícími typy entit: 

Obrázek 1 Předmět marketingu 

Zdroj: upraveno podle [7] 

Výrobky  Služby Události Zážitky 

Osoby Místa Majetek Firmy 

Informace Ideje 
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1.4.1 Výrobky 

Hlavní část produkce většiny zemí, i jejich marketingového úsilí, tvoří fyzické zboží. 

Každoročně se jen v střední Evropě zaobírají společnosti marketingem miliard čerstvých, 

konzervovaných, balených a zmražených potravinářských výrobků a milionů aut, ledniček, 

televizí, přístrojů a různých dalších druhů moderní ekonomiky. Nositelem marketingu zboží 

však nejsou jen společnosti. Díky internetu se o to již pokouší i koneční spotřebitelé. [7,46] 

1.4.2 Služby 

Spolu s růstem ekonomiky se soustředí stále větší množství jejích aktivit na poskytování 

služeb. „Dnešní ekonomika USA sestává ze směsi 70 % služeb a 30 % zboží.“ Ke službám 

můžeme zařadit opravy automobilů, práci vizážistů, anebo pokrývače střech. Dnešní trh je 

totiž složen z opravdu rozmanité nabídky služeb, které můžeme z druhého pohledu brát i jako 

prodej výrobku. Vezměme si například síť KFC. [7,46] 

1.4.3 Události 

Jsou propagovány akce omezeny časem, jako například různé výstavy, přednášky. 

Celosvětové události jako jsou mistrovství světa jsou zaměřeny nejen na fanoušky, ale i na 

společnosti, jejichž zájem o případné sponzorství může mít důležitou úlohu v jejich 

marketingové strategii. [7, 46] 

1.4.4 Zážitky 

Sladěním několik služeb a místy i výrobků může firma nabízet zážitky, které jsou v dnešní 

době velice populární a tudíž se stávají předmětem marketingu. Jako příklad zde jde uvést 

formu relaxačního víkendu s ubytováním, stravou a výletem za turistickými památkami 

v jednom balíčku. (Tyto zážitky jsou v dnešní době majoritně poskytovány slevovými 

servery). [7,46] 

1.4.5 Osoby 

Dnes je i marketing osob povoláním. Každý, kdo pracuje v show byznysu potřebuje ke své 

práci svého manažera, někoho, kdo mu „shání práci“. I firmy, aby ušetřili své personální 

oddělení, si prostřednictvím outsourcingu najímají personální agenturu, aby jim našla 

pracovníka, který bude pasovat na nabízenou pozici. „Někteří lidé výtečně provádějí 

marketing své osoby – stačí jmenovat pár jmen Madonna, Rolling Stones. Poradce v oblasti 
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managementu Tom Peters, který je sám mistrem toho, jak ze sebe udělat značku, radí všem, 

aby se stali značkou.“ [7,46] 

1.4.6 Místa 

Turismus, je v dnešní době velkým přínosem pro ekonomiky navštěvovaných států. Pro 

některé země je přímo stavebním kamenem. Pracovníci PR agentur soupeří o to, kdo nabídne 

zajímavější lokalitu, město, památku, aby přilákali návštěvníky do různých krajin celého 

světa. [7,46] 

1.4.7 Majetek  

„Jedná se o vlastnická práva buď na reálný majetek, nebo finanční majetek.“ Majetek se 

prodává i kupuje a proto i zde se provádí marketing. Existují stovky realitních kanceláří, které 

nabízí prodej, pronájem bytových i nebytových prostor. Z finančního majetku můžeme zmínit 

hypotéky, které nabízejí a propagují různé finanční instituce. [7, 47] 

1.4.8 Firmy 

Dnes se potřebují firmy něčím odlišit a proto pracují na své jedinečné image a byli v co 

nejširším povědomí veřejnosti. Podniky mají část nákladů tvořenou jen ze své propagace – 

reklam. Můžeme si vzpomenout například na reklamu firmy Mercedes-Benz, která poukazuje 

na brzdné účinky jednoho z modelů, jenž má být schopen zabrzdit „na místě“ v případě 

nahodilé nebezpečné události. Firma Opel používá jako svoje motto „Wir lieben Autos“ (auta 

milujeme). [7, 47] 

1.4.9 Informace 

Na informace lze aplikovat marketing podobně jako na výrobky a služby. Informace 

poskytují různé instituce – školy, různé vzdělávací společnosti, které buď oslovují přímo 

zájemce, nebo rodiče dětí, kteří mají zájem na vzdělání svých ratolestí. [7, 47] 

1.4.10 Ideje 

K dobře zpracované nabídce již patří i základní idea. Charles Revson z Revlonu k tomu 

řekl: „V závodě děláme kosmetiku, v obchodě prodáváme naději“. Služby i fyzické zboží 

propagujeme stylem, že zrovna náš výrobek konečnému spotřebiteli bude prospěšný. „Lidé 

zabývající se společenským marketingem pilně propagují ideje typu „Kamarádi, nenechte 

kamaráda řídit v opilosti“ nebo „Je hroznou věcí nemyslet“.“ [7, 47] 
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1.5 Funkce marketingu 

1.5.1 Výzkumná funkce 

Marketingový výzkum zahrnuje sběr, analýzu a zobecnění informací o trhu produktů 

(výrobků, služeb, idejí) sloužících k marketingovému rozhodování. Pomocí výzkumu trhu 

získáváme informace o tržním procesu. Bez výzkumu trhu je marketing slepý a neefektivní. 

[10, 47] 

1.5.2 Komunikační funkce 

Jako marketingová komunikace může být označeno vše, co se považuje za řízenou 

komunikaci, kterou firma užívá k informování, přesvědčování, ale i ovlivňování spotřebitelů i 

určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny trhu 

a to v přijatelné formě pro cílovou skupinu. Jejím hlavním cílem je dopomoci spolu 

s ostatními složkami marketingového mixu k lepšímu prodeji a ochotě zákazníků kupovat. 

[1,15] 

1.5.3 Cenová funkce 

Cena výrobku je jedna z nejvíce rozhodujících kritérii pro jeho koupi. Je velmi specifickou 

kategorií, která má mnoho hledisek. Je ji nutno posuzovat jako faktor, které může 

omezovat/podporovat poptávku, s rostoucí cenou klesá poptávka a naopak. Je zřejmé, že cena 

má dvojí charakter. Pro pozici výrobku na trhu je chybou nasadit jak příliš vysokou, tak příliš 

nízkou cenu. Cena musí být „optimalizovaná“ s ohledem na danou situaci. [11,215] 

1.5.4 Řídící funkce 

Marketingové řízení určité oblasti probíhá jako nepřetržitě přetrvávající proces složený 

z řady činností (plánování, organizování, rozhodování, stimulování) s cílem dosažení jistých 

výhod prostřednictvím stanovení nejefektivnějšího vztahu podniku ke specifickému trhu, 

snahy postupně dosáhnout optimalizace finančních ukazatelů, příprava příslušných strategií, 

které povedou k vytvoření a podpoře zdravého a životaschopného tržního prostoru pro 

výrobek ve shodě s marketingových a podnikovými cíli. [5,61] 

1.5.5 Distribuční funkce 

Distribuce je velice důležitá součást marketingového mixu a představuje cestu, která vede 

od výroby k umístění produktu na trh. Zahrnuje soubor aktivit, díky kterým se dostane 
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HOLISTICKÁ MARKETINGOVÁ KONCEPCE 

MARKETINGOVÁ KONCEPCE 

PRODEJNÍ KONCEPCE 

VÝROBKOVÁ KONCEPCE 

VÝROBNÍ KONCEPCE 

výrobek z místa výroby do místa, kde bude spotřebován a užit. Distribuci nelze chápat jako 

pouhý pohyb zboží ve fyzickém stavu, ale je třeba vidět i všechny nehmotné toky, které 

k distribučním operacím patří. [8, 63] 

1.6 Vývoj marketingových koncepcí 

Obrázek 2 Vývoj marketingových koncepcí 

Zdroj: upraveno podle [7] 

1.6.1 Výrobní koncepce 

Výrobní koncepce je jedním z nejstarších podnikatelských přístupů. Podle ní spotřebitelé 

dávají přednost snadno dostupným a levným výrobkům. Manažeři výrobně orientovaných 

firem se soustřeďují na dosažení vysoké výrobní efektivity, nízkých nákladů a hromadné 

distribuce. Tato orientace má v dnešní době  smysl v zemích jako Čína. [13,20] 

1.6.2 Výrobková koncepce 

Podle tohoto pojetí spotřebitelé dávají přednost výrobkům nabízejícím nejvyšší kvalitu a 

funkční vlastnosti nebo nejvíce inovačních prvků. Manažeři těchto firem se soustřeďují na 

vytváření lepších výrobků a jejich dalšího postupného vylepšování. [3, 51] 

1.6.3 Prodejní koncepce 

Podle této koncepce by si spotřebitelé, pokud by vše zůstalo jen na nich, obvykle nekoupili 

dostatečné množství výrobků společnosti. Společnosti proto vyvíjejí agresivní prodejní a 
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propagační snahy. Toto prodejní pojetí je praktikováno nejagresivněji u nevyhledávaného 

zboží, zboží, které obvykle nemají kupující v úmyslu kupovat, jako je pojištění a vůbec věci, 

které nevyužíváme každý den. Cílem této koncepce je prodat zboží, produkty, které již 

existují. [3,53] 

1.6.4 Marketingová koncepce 

Marketingová koncepce se objevila v polovině padesátých let minulého století. Místo 

filozofie orientované na výrobek, se obchod přesunul k filozofii orientované na zákazníka a 

jeho reakce. Úkolem není najít pro vaše výrobky ty správné zákazníky, ale najít ty pravé 

výrobky pro firemní zákazníky. Několik badatelů zjistilo, že společnosti řídíce se 

marketingovým pojetím dosahují lepších výkonů. Někteří kritici zastávají názor, že to 

společnosti vede jen k inovacím na nižší úrovni. [13, 26] 

1.6.5 Holistická marketingová koncepce 

Společnosti mají nyní nové možnosti, kterými mohou proměnit způsob, jímž se provádí 

marketing. Společnosti potřebují svěží myšlení o tom, jak působit a soupeřit v novém 

marketingovém prostředí. Manažeři v 21. Století si stále více uvědomují potřebu 

komplexnějšího, soudržnějšího přístupu, který jde dále než tradiční pojetí marketingu. 

Holistické marketingové pojetí je postaveno na vývoji, designu a plnění marketingových 

programů, procesů a aktivit, beroucích v úvahu jejich vzájemnou propojenost. [13, 28] 
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2 MARKETINGOVÁ STRATEGIE PODNIKU 

2.1 Strategie 

V obecném slova smyslu je strategie určitý postup, který naznačuje, jak za daných 

podmínek dosáhnout vytyčených cílů. Je to přehled možných kroků a činností, které jsou 

přijímány s vědomím částečné neznalosti všech budoucích podmínek, okolností a souvislostí. 

Konečným účelem strategie je dospět k náležité součinnosti veškerých aktivit všech složek 

podniku a vytvořit jednotný a nedělitelný celek jeho dalších perspektiv. [4, 3] 

Strategie může být chápána jako soubor opatření, postupů a činností vedoucích k dosažení 

předem vytyčených cílů.  

2.2 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je proces, složených z taktických postupů sloužících k efektivnímu 

rozdělení finančních prostředků vedoucí ke zvyšování prodejů (podpory prodeje), zájmu o 

produkty firmy (účinná propagace) a v neposlední řadě udržování si výhody mezi konkurenty. 

Marketingová strategie je důležitou součástí podnikové strategie, protože poukazuje na hlavní 

zdroj tržeb podniku i jeho výdaje – zákazníka. Jejím cílem je spokojený zákazník, který je 

loajální a tím podniku vytváří zisk. Marketingovou strategii tvoříme až po důkladném 

průzkumu trhu, aby bylo jasné, jakou složku marketingového mixu podpořit. Marketingová 

strategie by podniku měla poskytnout odpověď na tyto otázky: 

- Jak rozdělit trhy na skupiny zákazníků. 

- Jak vybírat skupiny zákazníků, kterým chce firma poskytnout své produkty. 

- Jak vytvářet nabídku, která účinně osloví určitou skupinu zákazníků. 

Účinná marketingová strategie zvýší zisk firmě a pomůže obchodníkům efektivněji 

prodávat. [4, 51] 

2.3 Strategické marketingové řízení 

Řízení podniku je uspořádaný soubor poznatků zpracovaný formou návodů pro jednání, 

vedoucí k dosažení cílů podniku při efektivním použití všech zdrojů, které jsou k dispozici. 

Umět řídit podnikové činnosti tak, aby bylo dosaženo strategických cílů, předpokládá chápat 

procesy řízení nejen z hlediska jejich obsahu, ale i času. Předpokládá to pohled na realitu 

v širokých souvislostech budoucích úkolů podniku. Jednou z úhlových podmínek úspěšného 
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rozvoje podniku je kvalitní strategický styl řízení, umožňující pochopit a reagovat na změny, 

ke kterým dochází v podnikovém prostředí a pohybovat se ve směru změn. Společnosti, které 

nemají jasný strategický směr řízení pro dosažení cílů, jejichž cíle jsou nevhodné nebo matné, 

se budou pohybovat nervózně z místa na místo, zápasit s nízkou výkonností a ztrácet 

konkurenční schopnosti. Strategický směr řízení vedoucí k dosažení cílů musí být definován 

s ohledem na budoucí potřeby. [5,61] 

Ze strategického marketingového řízení vycházejí další manažerské procesy jako např.: 

Obrázek 3 Hlavní manažerské procesy 

Zdroj: [5] 

2.4 Tvorba marketingové strategie 

Každá podnikatelská aktivita má svou strategii, má své dílčí cíle. Za pomoci 

marketingového plánování a tvorby marketingové strategie lze své podnikatelské aktivity 

zefektivnit. Má-li dnes firma na trhu dlouhodobě setrvat, musí reagovat na podněty trhu a 

měnit dílčí cíle dle potřeb trhu, aniž by byly ovlivněny strategické či dlouhodobé cíle. 

Marketingové plánování tyto možnosti nabízí. Tvorba strategie sestává z několika kroků: 

Plánování Stimulování Rozhodování Kontrola 
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Obrázek 4 Postup tvorby marketingové strategie 

Zdroj: upraveno podle [14] 

2.4.1 Analýza stávající situace podniku 

Analýza stávající situace podniku a jeho zaměření spočívá v nabízených produktech 

daného podniku, podnikatelské oblastí, na které podnik působí a v neposlední řadě hlavních 

zákaznících. [10, 35] 

2.4.2 Analýza vnitřní situace firmy - situační analýza 

Situační analýza je jedním z prvních kroků, které je třeba při formulování podnikové 

strategie vykonat. Při formulaci strategie je důležitá důkladná znalost prostředí, ve kterém 

firma podniká nebo se chystá podnikat. Tato analýza je pro analýzu marketingového prostředí 

vhodným nástrojem. Zahrnuje kritické, nezaujaté, systematické a hloubkové zkoumání okolí 

firmy, což zahrnuje externí analýza a prostředí firmy samotné, které zahrnuje interní analýza. 

Analýza stávájící situace podniku, 
jeho poslání a zaměření 

Analýza vnitřní situace firmy a 
klasifikace její pozice 

Analýza podnikových příležitostí a 
polí jeho působnosti (trhy, 

segmenty) 

Zpracování marketingové strategie 

Implementace marketingové 
strategie 

Kontrola plnění strategických cílů 
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Cílem externí analýzy je najít příležitosti a ohrožení, které se vyskytují v okolí podniku, cílem 

interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku. Situační analýza musí pokrývat 

všechny základní marketingové aktivity podniku a musí být komplexní. Na jejím základě se 

především určují trhy, na kterých firma bude realizovat podnikatelské aktivity, dále cíle 

jakých chce dosáhnout, zahrnující objem prodeje, tržní podíl, image firmy a konečně 

marketingové nástroje, které k jejich dosažení použije. [10,38] 

2.4.3 Analýza polí působnosti podniku - volba cílového trhu 

Volba cílového trhu spočívá ve třech základních krocích, kterými jsou: segmentace trhu, 

jeho výběr a volba pozice, které chce firma svými produkty na cílových trzích dosáhnout. 

[5,49] 

Segmentace trhu je proces rozdělení trhu do určitých homogenních skupin zákazníků, jež 

se navzájem liší svými potřebami, charakteristikami a chováním. K segmentaci trhu se 

používá více metod, případně jejich kombinací. K základním metodám segmentace trhů patří 

metoda demografická, geografická a behaviorální. Tržní segmenty jsou skupiny zákazníků, 

které shodným způsobem reagují na použité marketingové nástroje (produkt, cenu, místo 

prodeje a komunikaci). „Cílem segmentace je ohodnotit rozdíly v potřebách a přáních“. 

[5,130] 

2.4.4 Výběr cílového trhu 

Je proces vyhodnocování atraktivity jednotlivých segmentů a výběr segmentu nebo 

segmentů, na kterých se chystá podnik působit. [8, 25] 

2.4.5 SWOT analýza 

Nedílnou součástí situační analýzy je analýza SWOT, která zkoumá vnitřní (silné stránky a 

slabiny) a vnější (příležitosti a ohrožení) situaci firmy. Tato analýza v sobě zahrnuje jak 

2.4.6 Implementace marketingové strategie 

Marketingový manažeři musí vyvinout odpovídající úsilí k začlenění marketingové 

strategie. Významnou roli při implementaci marketingové strategie sehrává organizační 

struktura firmy, rozhodovací systém i způsob odměňování pracovníků a firemní kultura, 

zejména systém hodnot, které pracovníci firma sdílejí. [5, 67] 

vnitřní prostředí na podnik působící, tak i vnější, proto je obvykle vypracována na závěr 

situační analýzy. [7,90] 
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2.5 Kontrola plnění marketingových strategií 

Po implementaci marketingové strategie musí podnik po určitém časovém intervalu zjistit, 

zda má zvolená strategie takový efekt, jaký by mít měla. To znamená že management musí 

zjistit, zda marketingová strategie plní své vytyčené cíle, nepřesahuje schválený rozpočet a 

dosahuje takového efektu, který si podnik vytyčil (zvýšit zisk z výrobků, podpořit 

nedostatečnou poptávku). 
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3 PROFIL VYBRANÉHO PODNIKU 

3.1 Základní charakteristika 

Iveco je společnost zabývající se výrobou lehkých, středních a těžkých užitkových vozidel, 

autobusů, speciálních vozidel a motorů. Společnost patří do skupiny Fiat a sídlí v Turíně. 

Iveco obecně své produkty dělí do tří kategorií. Jsou to užitková vozidla, autobusy a zvláštní 

vozidla. Základní kapitál společnosti tvoří 1 065 559 000 Kč Společnost IVECO je podnik 

pod sebou sdružující několik dceřinných firem, tato práce se bude zabývat společností Irisbus, 

která vyrábí a prodává autobusy, a jejím působením na trzích výrobní Evropy. Dceřiná 

společnost IVECA – Irisbus se zabývá výrobou a prodejem autobusů. Protože Iveco Irisbus 

působí celosvětově, práce se bude zabývat jejím počínáním společnosti na trzích východní 

Evropy. Generální ředitelství pro střední a východní Evropu se nachází ve Vysokém Mýtě, 

kde je také umístěn výrobní závod.  

Obrázek 5 Finanční výkonnost podniku podle odvětví 

Zdroj: [16] 

3.2 Historie vybraného podniku 

Společnost Iveco Irisbus je společným podnikem dvou automobilových koncernů. Vznikla 

jako dceřiná společnost automobilky Renault a Iveco. Cílem vzniku Irisbusu bylo maximálně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
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zefektivnit výrobu autobusů, sdílení společných nákupů dílů a materiálu pro výrobu, 

společnou výrobní politiku a také snažit se dosáhnout úspěchu ve vývoji nových výrobků. 

V roce 2003 se společnost Irisbus změnila a jediným vlastníkem se stala společnost Iveco. 

Mimo snahy vyrábět dopravní prostředky, které patří mezi nejlepší na trhu vůbec, má 

společnost dlouhodobý záměr v produkci moderních konkurenceschopných vozidel, které 

jsou přátelské k životnímu prostředí. Jedním z pilířů strategie konstrukčního výzkumu je 

neustálé zlepšování a vývoj nových technologií vznětových motorů až po vývoj nových 

motorů poháněných také alternativními palivy. Autobusy se znakem delfína ve znaku brázdí 

všech 5 kontinentů na zemi. 

Tabulka 1 Historie vybraného podniku 

Zdroj:[15]  

  

1885 vznik společnosti "První východočeská výroba kočárů" Josefa Sodomky 

1928 vyroben první autobus

1948 znárodnění společnosti - vznik KAROSA, n.p.

1993 privatizace, vznik KAROSA, a.s.

2.1.1993 vznik společného podniku KAROSA a RENAULT

1996 Renault se stal s 51% akcií majoritním akcionářem

1.2.1999 vznik společného podniku IRISBUS holding společností IVECO a RENAULT

5.99 Založení dceřinné společnosti KAROSA, s.r.o. Bratislava

2001 Převzetí kontroly nad společností IVECEM 
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3.3 Organizační uspořádání vybraného podniku 

Na organizačním uspořádání je vidět velikost vybraného podniku a pole jeho působnosti. 

Vzhledem k tomu že Iveco Irisbus působí globálně, ale práce se zabývá působením 

Společnosti Iveco Irisbus na trzích Východní a střední Evropy, schéma zobrazuje organizační 

uspořádání managementu obchodního oddělení pro danou oblast. 

Obrázek 6 Organizační uspořádání vybraného podniku 

Zdroj: vlastní zpracování na základě konzultace 

3.4 Hlavní ekonomické výsledky společnosti Iveco Irisbus 

Iveco Irisbus v roce 2011 dosáhlo 22,2% podílu prodejů na východoevropských trzích. 

Irisbus má 3 výrobní závody, dva ve Francii a jeden v České republice, konkrétně ve 

Vysokém Mýtě. Výrobní závod ve Vysokém Mýtě vyrobil v roce 2011 cca 3000 vozů, což 

tvoří 65 % z celkové produkce autobusů IVECO. Irisbus také dosáhl 1. pozice mezi výrobci 

autobusů v České republice a to majoritním podílem 84 %. Dále také tento podnik dosáhl 

první pozice mezi zaměstnavateli pardubického kraje, konkrétně k 2.4.2013 působilo přímo 

zaměstnaných 2 639 lidí ve Vysokém Mýtě. 
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3.5 Marketingová podpora ve společnosti Iveco Irisbus 

Schéma zobrazuje organizační schéma marketingové podpory pro oblast východní 

a střední Evropy. Jde zde ale zajímavé, že na organizačním uspořádání zodpovídají 

marketingoví manažeři generálnímu řediteli, v praxi ale marketéři daných oblastí spadají více 

než pod generálního ředitele, pro šéfa daného trhu. 

Obrázek 7 Marketingová podpora ve společnosti Irisbus 

Zdroj: vlastní zpracování na základě konzultace 
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4 ANALÝZA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VYBRANÉHO PODNIKU 

Tato část práce byla provedena několika marketingovými analýzami spolu s informacemi 

získanými prostřednictvím řízeného rozhovoru. Zprvu je provedena analýza vnitřní situace 

firmy metodou 7S. Následující je analýza vnějšího prostředí a faktorů, kde je zhodnoceno 

důležité okolí vybraného podniku a faktory, které ho ovlivňují. Další analýzou je SWOT, 

která vychází z obou předcházejících analýz a poukazuje na nejdůležitější ohrožení z oblastí 

vnějšího a vnitřního okolí podniku. Následuje srovnání prodejů s hlavní konkurencí, kde je 

možné zjistit potenciál jednotlivých trhů a výsledky konkurence na nich působící. Závěrem 

této kapitoly je analýza základního marketingového mixu „4P“ vybraného podniku.  

Výzkumná metoda „řízený rozhovor“ je založena na kladení otázek autorem a odpovídání 

vybraným respondentem (v tomto případě zaměstnancem vybraného podniku). Řízený 

rozhovor umožňuje autorovi nejen získání potřebných informací, ale i možnost sledovat 

postoje a styl, jakým informace daný respondent poskytuje. Díky osobnímu kontaktu je 

možné usměrnit průběh následující otázky, nebo ji položit tak, aby byla více srozumitelná.[2] 

Podklad k rozhovoru je uveden v příloze č. 1. 

4.1 Analýza vnitřního prostředí 

K analýze vnitřního prostřední a faktorů zde působících je použita analýza „7S“. Vlastní 

analýza byla provedena při konzultaci s představitelem společnosti. Při vyhodnocení byly 

použity tyto symboly:Význam – V/M = velký/malý, Charakter – P/N = pozitivní/negativní - 

silná/slabá stránka, Potenciál – P/H = příležitost/hrozba  

4.1.1 Strategie 

Tabulka 2 Strategie 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.2 Struktura 

Tabulka 3 Struktura  

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Systémy řízení 

Tabulka 4 Systémy řízení 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 Spolupracovníci 

Tabulka 5 Spolupracovníci 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.5 Schopnosti 

Tabulka 6 Schopnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.6 Styl manažerské práce  

Tabulka 7 Styl manažerské práce 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.7 Sdílené hodnoty 

Tabulka 8 Sdílené hodnoty 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Analýza vnějšího prostředí a faktorů 

Pro analýzu vnějšího prostředí a faktorů je použit Porterův model pěti sil, ve kterém je 

zkoumáno: hrozba a bariéra vstupu do odvětví, síla dodavatele, síla zákazníka a hrozba 

substituce pro společnost Iveco Irisbus.  

4.2.1 Hrozba a bariéra vstupu 

Identifikace konkurence: 

Stávající konkurence: ostatní výrobci autobusů a jejich dealeři již působící na trzích.¨ 

Potenciální konkurence: výrobci autobusů, kteří neprodávají v současnosti na trzích. 

Bariéra vstupu potenciální konkurence: 

Vybudovaná servisní a prodejní síť je významnou bariérou vstupu. Současná vybudovaná 

servisní síť je konkurenční výhodou Irisbusu. Anonymita značky, která představuje 

minimálně v počátcích velkou bariéru pro úspěšný prodej. 

4.2.2 Síla dodavatele 

V současné době nakupuje společnost Irisbus materiál a zboží od přibližně 491 dodavatelů 

z 22 zemí Evropy. Přestože jsou dodávky závislé na ekonomice, kurzu a mnoha dalších 

aspektech, Irisbusu se daří ve spolupráci s logistikou udržet materiálovou zajištěnost výroby 

bez mimořádných poruch a ohrožení plynulosti montáže. 

4.2.3 Síla zákazníka 

Identifikace zákazníka: 

- Cestovní kanceláře (zájezdy, výlety) 

- Dopravní podniky (dálkové pravidelné spoje, městské spoje, mimoměstské) 

- Soukromí autodopravci (dálkové pravidelné i nepravidelné spoje, linkové spoje, sportovní 

kluby) 

V současné době se společnost Iveco Irisbus zaměřuje především na linkové autobusy, 

které jsou dodávány ve velkých počtech, mají dobrý poměr ceny/kvality, a proto jsou jedním 

z nejdůležitějších produktů a jdou nejvíce na odbyt. Z důvodu výše zmiňovaných jsou 

hlavními zákazníky firem dopravci, kteří provozují linkové spoje. Tito zákazníci mají několik 

kritérií výběru pro výběr nákupu. Chtějí cenově zajímavou nabídku produktu, na který budou 
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minimální provozní náklady (palivo, spotřební materiál) a bude mít dlouhou životnost 

doplněnou kvalitními poprodejními službami (záruka, servis). 

Charakteristika zákazníka: 

 silný zákazník – vesměs právnické osoby využívající výrobky za účelem vlastní  

  podnikatelské činnosti 

 síla kupujících je dána charakterem výrobků a jejich prodej probíhá prostřednictvím 

veřejných soutěží nebo mezinárodních tendrů (zákazník definuje finanční podmínky,   

  technické a bezpečnostní parametry i časový harmonogram dodávek) 

 opatřením k eliminaci síly zákazníka je zpřísnění bezpečnostních a ekologických 

předpisů k provozování dopravy a přepravy osob 

 sílu zákazníka lze eliminovat také poskytováním vybavení servisních pracovišť vlastní  

  diagnostikou včetně SW vybavení 

4.2.4 Hrozba substituce 

Substituce pro autobusy představují především jiné způsoby dopravy a to železniční a 

silniční doprava. 

- opatřením ke snížení hrozby substituce může být zavedení přísnějších ekologických  

norem s cílem omezit individuální automobilovou dopravu ve městech. 

Možnosti substituce v rámci produktové skupiny: 

1.  úroveň – značek -  mercedes, scania, neoplan, setra, volvo, man, evobus 

2. úroveň – konkurence odvětvová tzn. konkurenty jsou všechny firmy v průmyslovém 

odvětví, které produkují stejný typ výrobku tzn. sportovní klub si koupí linkový autobus 

3. úroveň konkurence formy (konkurenty jsou všechny firmy, jejichž produkty uspokojují 

stejné potřeby), (letadlo, vlak, taxi, kolo) 
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4.3 SWOT analýza 

Obrázek 8 SWOT analýza vybraného podniku 

Zdroj: upraveno podle [17] 

Hodnocení SWOT analýzy bylo provedeno na základě informací dostupných z podniku a 

především výsledků interních dokumentů. Na následující straně je hodnocení této analýzy. 
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Tabulka 9 Vyhodnocení SWOT analýzy vybraného podniku 

Zdroj: vlastní zpracování na základě konzultace 

V tabulce č. 9 je vidět hodnocení SWOT analýzy prostřednictvím bodové stupnice a vah. V 

externí i interní části jsou dva druhy stupnice. Pro jednu část externí i interní analýzy je 

stupnice kladná (od 1 do 5) a pro druhou stupnice záporná (od -1 do -5). Po sečtení výsledků 

obou částí interní i externí analýzy je vidět celková bilance. Hodnocení celkové bilance vyšlo 

1,55. Číslo, které vyšlo je kladné, to znamená, že společnost je schopna určitým způsobem 

negativní vlivy a faktory redukovat vlivy pozitivními. Více je však vidět výsledek části 

interní, která oproti externí části vyšla o mnoho lépe. Z porovnání obou výsledků je vidno, že 

podnik dosáhl v interní části výsledku pozitivního, zato v externí části spíše negativního. 

Proto je důležité identifikovat hlavní faktory, které podnik z vnějšího okolí nejvíce ovlivňují a 

pracovat na jejím zlepšení. Při identifikaci nejvíce negativně působících faktorů je z tabulky 

vidět položka „EURO 6 u konkurence“ a „snížení výdajů“ (veřejných rozpočtů). Tyto dvě 

položky společnosti Iveco Irisbus vidí jako velké hrozby. Snížení výdajů jistě jako možnost 

ohrožení prodejů prostřednictvím veřejných zakázek (nákup autobusů dopravními podniky), 

(zákazníci dostanou menší státní podporu a budou méně kupovat). Další velkou hrozbou 

může být zavedení EURO 6 u konkurence. Tato norma vejde pro autobusy v platnost 
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1.1.2014. Proto se dnes dá říci, že společnost Iveco Irisbus má na zavedení této normy čas a 

dnes není velkým nedostatkem, je třeba ale brát ji jako hrozbu budoucnosti. 

4.4 Srovnání prodejů s hlavní konkurencí  

V tabulce č. 10 je vidět srovnání prodejů s konkurencí působící ve východní a střední 

Evropě. Červeně jsou vyznačeny pole, kdy společnost Iveco Irisbus meziročně snížila tržní 

podíl. Ve vybraných zemích, kde je velký potenciál trhu je velký konkurenční boj. Může být 

například vybrána Česká Republika, kde Irisbus meziročně prodal více autobusů, avšak tržní 

podíl se oproti roku 2011 snížil a to především díky zvýšení prodejů polského výrobce 

Solaris, jejichž autobusy využívá i dopravní podnik města Pardubic. Největšího tržního podílu 

dosahuje Irisbus na Slovensku, kde ovládá bezmála 91 % trhu. Trh, který má největší 

potenciál je z uvedené tabulky Polsko, tam však mají silné zázemí domácí výrobce Solaris a 

Evobus. Na tomto trhu Iveco Irisbus má pouze dva dealery. 

Tabulka 10 Srovnání prodejů s hlavní konkurencí 

Zdroj: upraveno dle [16] 

4.5 Analýza marketingového mixu vybraného podniku 

Tato analýza se zabývá základním marketingovým mixem „4P“ společnosti Iveco Irisbus. 

Ve své podstatě je to reprezentace její marketingové strategie formou poskytovaných 

produktů, jejich cenové politiky, způsobu propagace a distribuční sítě. 
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4.5.1 Výrobek 

Společnost Irisbus  nabízí kompletní řadu vozidel pro hromadnou přepravu osob. V 

portfoliu výrobků jsou autobusy pro městskou, linkovou i  turistickou dopravu. Z pohledu  

technického provedení vyrábí autobusy od délky 7 m až po kloubové autobusy délky 18 m. 

Podle preferencí konečného zákazníka je Irisbus schopen reagovat i na rozdílné požadavky 

pohonu agregátů a to verzí motorů naftových, plynových, hybridních nebo ve spolupráci s 

externími dodavately také nabídkou trolejbusů. Společnost sama sebe považuje za „silného 

hráče“ v segmentu linkových autobusů, naopak lepších výsledků by ráda dosahovala mezi 

turistickými autobusy. 

4.5.2  Cena  

Cenová politika společnosti Irisbus vychází ze stejných pravidel pro celou střední a 

východní Evropu. Hlavním faktorem pro stanovení finální ceny konečného zákazníka je 

samozřejmě cenová úroveň v dané zemi, která se odvíjí o síly konkurenčního prostředí a také 

od pozice Irisbusu na daném trhu. Na trzích  kde je ekonomika silná, společnost Irisbus je v 

dané zemi silně ukotvena a má větší tržní podíl je cenová úroveň vyšší. Dalším faktorem který 

ovlivňuje cenovou politiku je také velikost potenciální zakázky nebo dlouhodobá strategie 

společnosti o získání nového trhu a nových klientů v jednotlivém regionu. Rozdílná cenová 

úroveň v jednotlivých obchodních případech je řešena výší slev, kterou získá dealer pro danou 

realizaci.  

4.5.3 Propagace 

Všechny svoje aktivity společnosti Iveco Irisbus jsou orientovány velmi cíleně a nesměřují 

obecně na širší oblast. Výrobky, které společnost nabízí mají velmi úzkou základnu 

potenciálních zákazníků a tudíž je možné využívat všechny nástroje propagace velmi přímo. 

Financování propagace je zajištováná dvěma způsoby. Prvním způsobem je hrazení 

nákladů ze strany výrobce přímo. Pro każdy rok je určen rozpočet, kerý je rozdělen dle trhů. 

Druhým způsob je navázán na výsledky prodejů jednotlivých dealerů. Podle počtu 

prodaných autobusů získá dealer speciální marketingový bonus, který je zpětně vyplácen. 

Jedná se o finanční bonus určený pouze pro propagační činnost a dealer je povinen tyto peníze 

specificky investovat se souhlasem výrobce. 
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Inzerce 

V této propagační metodě vybraný podnik inzeruje svou značku prostřednictvím  

odborných časopisů nebo i v denících. V odborných časopisech jsou uveřejňovány články 

typu PR a také redakční testy jednotlivých autobusu. Naopak v denících společnost zveřejňuje 

ekonomické výsledky firmy nebo zajímavé obchodní zakázky.   

Veletrhy a přednášky 

Irisbus se každoročně účastní několika specializovaných výstav pro užitkové vozidla. Tato 

akce má plošný charakter, který přesahuje rozsah střední a východní Evropy. Mezi největší 

akce lze zařadit veletrh v Hanoveru, Kortrijku, Paříži a Veroně.  

Během výše uvedených výstav nebo i na specializovaných setkáních asociací dopravců se 

Irisbus účastní také odborných přednášek a seminářů. Témat je celá řada ale mezi nejvíce 

zajimáve z pohledu dopravců lze jmenovat např.: vozidla na alternativní paliva, efektivita a 

nákladovost dopravy a další. 

Prohlídky výrobních závodů 

 Velmi zajímavým způsobem propagace společnosti jsou návštěvy výrobních závodů 

našimi klienty. Irisbus a to zvláště v závodě ve Vysokém Mýtě je schopen prezentovat 

nejmodernější závod na výrobu autobusů v Evropě. Klient získá dokonalý přehled o 

jednotlivých výrobních postupech ale hlavně uvidí silné stránky Irisbusu jako je antikorozní 

ochrana vozidla, bezpečnostní prvky, používání kvalitních komponentů pro stavbu celého 

autobusu a v neposlední řadě má možnost zkušební jízdy na testovací dráze.  Součtem všech 

těchto bodů se společnosti daří přesvědčit většinu klentů pro daný výrobek. 

Road show  

 Tato akce proběhla již v minulých letech, kdy se vyjíždělo několika autobusy  přes několik 

záchytných bodů.  Autobusy jsou prezentovány většinou ve společnostech konečných klientů. 

Tímto způsobem Irisbus oslovuje nejenom vedení společností ale autobusy jsou představeny 

také řidičům a mechanikům, kteří v daném místě pracují. Pozvaní hosté si mohou vyzkoušet 

vybrané výrobky, vše vidí vlastníma očima a jsou s nimi utuženy vztahy. Pokud klient získá 

zájem o daný výrobek, je mu v nejbližší době zapůjčen předváděcí autobus ke zkoušce. 
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Local promotional events  

Účast na různých veletrzích a výstavách, konaných na různých trzích. Zpravidla se akce 

účastní lokální zástupce/dealer v dané zemi, který zastupuje výrobce. 

Pobídka dealerů  

 Zapůjčení více produktů výrobkové řady pro vlastní propagační akce dealerů. 

Brožury  

 Propagační brochury s technickými i estetickými specifikacemi 

4.5.4 Distribuce  

Prodej autobusu je realizován dvěma způsoby. Nejvíce rozšířeným je prodej 

prostřednictvím dealerské sítě. Dalším způsobem jsou realizace prodejů přímo výrobcem. 

Poměr prodejů je   80 % prostřednictvím  dealerů a 20 % přímo výrobcem. 

 Přímý prodej 

Prodej zajišťuje přímo obchodní tým společnosti Iveco Irisbus Czech Republic. Jejich 

hlavním působením jsou tendry (veřejné zakázky), které jsou pořádány podniky pro výběr 

koupě vozidel. V přímém prodeji je společnost Irisbus nejsilnější v České Republice, kde je 

jejich obchodní tým nejlépe organizován. 

Dealerská síť 

Dealeři jsou nezávislé firmy, které splňují určitá kriteria pro zastupování výrobce. Každý 

dealer zajištuje prodej vozidel, náhradních dílů, ale především servis.  Musí plnit tzv. 

kvalifikační kritéria, která jsou velmi detailně popisována, ale také je vyžadováno jejich 

plnění. Každoročně výrobce provádí jejich audit a vyhodnocení. Jedná se například o 

vybavení servisních pracovišt, show room, prodejní team, vyškolenost mechaniků, velikost 

składu apod. Distribuční a servisní smlouvy jsou zpravidla podepisovány na období 5 let. 

Každoročně je podepisován dodatek, který obsahuje smluvený ceník a seznam vozidel, která 

bude dealer prodávat daný rok. Dále v tomto dodatku dealer potvrzuje svým podpisem cíl 

prodejů který splní (počet kusů). Při splnění tohoto plánu prodaných vozidel dostává dealer od 

společnosti Irisbus bonus, zpravidla peněžitou částku, které dostává 50 % hotově a 50 % na 

podporu a rozvoj prodeje. Dealeři nemají určeno, jakým způsobem musí prodej podpořit, ve 

většině případů to však bývá investice do inzerce, účasti na regionálních výstavách a dalších 

marketingových aktivitách. 
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Tabulka 11 Dealerská síť střední a východní Evropy 

Zdroj: [15] 

TRH POČET DEALERŮ

Česká republika 5

Slovensko 3

Maďarsko 2

Rumunsko 3

Chorvatsko 1

Slovinsko 1

Estonsko 1

Lotyšsko 1

Litva 2

Polsko 2

Island 1
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5 HODNOCENÍ A AKTUALIZACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

5.1 Hodnocení marketingové strategie 

Marketingová strategie společnosti Iveco Irisbus pro střední a východní Evropu je 

reprezentována především prostřednictvím základního marketingového mixu, který byl 

analyzován v předcházející kapitole. Tato strategie vychází z rozdílných požadavků 

jednotlivých trhů, a proto se může pro jednotlivé trhy jak shodovat, tak částečně lišit. 

Vzhledem k tomu, že určitou část marketingové strategie si dle tržního prostředí a požadavků 

optimalizuje „šéf“ daného trhu, jde zde potřeba hodnotit marketingovou strategii, která je 

aplikována plošně na trhy střední a východní Evropy. 

 Společnost Irisbus dobře ví, s jakým produktem dosahuje požadovaných obchodních 

výsledků a kde by se dalo inovovat. Její linkové autobusy dosahují na určitých trzích 

výborných obchodních výsledků, je třeba ale nezapomínat na ostatní produkty, které také 

potřebují její marketingovou podporu. Cenová politika společnosti Irisbus, je orientována jak 

nákladově, tak na trzích, kde by s touto cenovou politikou mohl nastat problém, je tvořena 

s ohledem na ceny konkurence. Dle analýz autora práce i vedení společnosti není vážnější 

nedostatek v těchto dvou zmíněných faktorech. Společnost Irisbus dokáže pružně reagovat na 

požadavky zákazníků, co se týče produktu, i daných cenových požadavků na různých trzích. 

Základní marketingový mix ale je tvořen dvěma dalšími složkami. Při zaměření se na 

propagační aktivity společnosti Iveco Irisbus, jsou zjištěny některé nedostatky. Hlavní 

nedostatky v propagaci společnosti Irisbus se mohou shrnout do několika bodů: 

- Důležitější je udržení si stávajícího zákazníka než získání zákazníka nového 

- Nevnímána důležitost přímého marketingu 

- Orientace na nákladnou formu propagace 

Posledním bodem, který bude hodnocen je distribuce společnosti Irisbus, která je dle 

předešlé kapitoly prováděna dvěma způsoby. Prodejem přes dealery a obchodním týmem 

výrobce. Při pohledu na prodejní síť ve východní a střední Evropě je odbytová síť vcelku 

nevyvážená. Majorita prodejů je realizována prostřednictvím autorizovaných dealerů, kteří 

nedokážou poskytnout zákazníkovi takovou cenu, jako samotný výrobce. Prodej 

prostřednictvím obchodního týmu je pro společnost Irisbus více ziskovější. 

Vzhledem k tomuto hodnocení současné marketingové strategie společnosti Irisbus bude 

navržena její aktualizace. 



45 

 

5.2 Aktualizace marketingové strategie 

5.2.1 Návrh segmentační strategie 

Obrázek 9 Orientační cena  v porovnání s vybranou konkurencí 

Zdroj: upraveno podle [16] 

Jak je uvedeno v obrázku 9 (graf srovnání cen), produkty společnosti Irisbus se nacházejí 

uprostřed. Tento střed je rozuměn jako optimum mezi cenou produktů a jejich kvalitou. Proto 

je pro velice důležité dle tohoto optima také segmentovat trhy, na kterých Irisbus působí. Jako 

příklad zde můžeme uvést Českou Republiku. Česká Republika v rámci střední a východní 

Evropy patří k průměrné ekonomice. Dopravní společnosti a ostatní zákazníci společnosti 

Irisbus hledají pro své podnikání produkty tohoto typu. Hledají kompromis mezi cenou a 

kvalitou. Tyto podniky v Čechách již vědí, že nakoupí za průměrnou cenu autobusy vysoké 

kvality.  Na druhou stranu můžeme uvést Německo, které je v této lokaci nejsilnější 

ekonomikou. Německé dopravní společnosti kupují to nejlepší, ale také nejdražší, co se na 

trhu vyrábí – autobusy společnosti Setra. Proto je pro Společnost Irisbus důležité segmentovat 

trhy, na kterých působí a jim nabízet odpovídající produkty. 

5.2.2 Nový výrobek 

Část trhů střední a východní Evropy tvoří země, ve kterých není ekonomika příliš vstřícná 

pro poskytování služeb autobusové dopravy. Dle analýzy prodejů jednotlivých značek, které 

mají různá výrobková portfolia je zřejmé, že značky, které nemají takové jméno a prestiž, 

jako společnost Iveco Irisbus, dokážou být na trzích tohoto charakteru úspěšnější. Je zde více 

důvodů, proč dokážou na trzích, kde není ekonomika tolik rozvinutá více prodat, určitě by se 

ale dalo říci, že tito výrobci, kteří nemají světoznámé jméno, vyrábějí právě takové produkty, 
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které zákazníci chtějí. Cenově dostupnější produkty, které nenabízejí takovou kvalitu, 

podloženou dobrým jménem, ale podniky poskytující autobusovou dopravu na ně snadněji 

dosáhnout, a proto jim dají přednost před dražšími a kvalitnějšími výrobky. Na danou situaci 

by mohla společnost Iveco Irisbus reagovat vývojem speciálního produktu pro tyto typy trhů. 

Tento produkt by mohl být vyráběn z lacinějších materiálů a komponentů, což by v konečném 

důsledku vedlo k nižší ceně pro potenciálního zájemce. 

5.2.3 Odlišení 

Odlišení na trhu je zásadní část konkurenčního boje. Pokud zákazník nebude schopen 

rozlišit přidanou hodnotu nabízeného autobusu, bude těžké ho přesvědčit o jeho koupi. 

Výhodou společnosti Irisbus pro její koncové zákazníky může být komplexní zvýšení 

komfortu při cestování. Ať už se jedná o kvalitní kávu, poskytovanou v luxusních turistických 

autobusech, nebo možnost promítání filmů v dálkových linkách. 

5.2.4 Direct marketing 

Důležitá metoda marketingové komunikace, kterou společnosti Irisbus na určitých trzích 

nevyužívá - Direct marketing neboli přímé oslovení potenciálních zákazníků. Oslovení může 

být formou adresné zásilky (například katalogu), emailu, nebo telefonickým kontaktem. 

Ideálně kombinace všech tří možností. Jako zdroje kontaktů mohou sloužit výstavy a 

internetové aktivity. Databáze se dají získat také z veřejných zdrojů (Unie dopravců). 

5.2.5 Zavedení internet marketingu 

Zavedení této propagační metody je v dnešní době jedním z nejúčinnějších a nejvíce 

využívaných nástrojů propagace. Internet marketing má několik forem, které se dají využívat. 

Marketing prostřednictvím internetu je méně nákladný než např. reklama v televizi, dokáže 

být ale mnohem efektivnější. Díky závislosti, dnes už drtivé většiny podnikajících subjektů, 

na počítači, ke kterému neodmyslitelně patří i internet jako zdroj informací, může společnost 

Iveco Irisbus využívat tohoto marketingového nástroje k propagaci svých produktů nejen na 

trzích, na kterých působí, ale šířit jméno své značky po celém světě. 

5.2.6 PPC 

PC je inovovanější formou bannerové reklamy. Její výhoda spočívá v její meřitelnosti a 

plánovatelnosti. Inzerent této reklamy platí pouze za kliknutí na danou reklamu, nikoliv za její 

pouhé zobrazování. Tento druh reklamy v sobě nese nejen možnost aktivní propagace, 

zároveň dokáže nasbírat data, ze kterých podnik může vycházet při dalších svých aktivitách. 
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Jeho zavedení společností Irisbus by mohlo být realizováno díky svým funkcím jak na trhu, 

kde podnik již působí, tak na trhu, na který se chystá teprve vstoupit. 

5.2.7 SEO 

Tento druh inzerce spočívá v začlenění podnikových internetových stránek do seznamu 

požadovaných internetových vyhledávačů např. google. Na trzích, kde není značka Irisbus 

dostatečně známá, může sloužit jako základ pro její rozšíření do povědomí obyvatel, 

prostřednictvím kterých se může informace o značce Irisbus přenést ke správným lidem ve 

správný čas. Výhodou této metody je její poměr její cenu ku užitku, který může přinést. 

5.2.8 Podpora prodeje 

Podporou prodeje v e-marketingu můžeme rozumět také dnes využívané diskuse se 

zástupci vybraného podniku s veřejností a potenciálními zákazníky. Propagace formou přímé 

diskuse s představitelem podniku má velkou vypovídací schopnost. Potenciálního zákazníka 

zaujme nejen odpověď od manažera podniku na položenou otázku, ale i jeho vystupování na 

venek a forma komunikace, kterou zvolí.  Různé chaty s manažery podniků zabývajících se 

automobilovým průmyslem pořádá např. portál www.auto.cz. 

5.2.9 Facebook marketing 

Facebook umožňuje komunikovat na internetu mnohem efektivněji, než bylo zvyklostí u 

jiných marketingových kanálů. Je zde možnost představit např. kampaň jen vybrané skupině 

uživatelů a to podle věku, regionu, zájmů a podobně a tím oslovit jen ty zákazníky, na které se 

v danou dobu potřebuje společnost zaměřit. Výhodou Facebook marketingu je jistě rychlá 

zpětná vazba od uživatelů, kteří na Facebooku rádi sdělí své pozitivní, ale i negativní názory 

např. na nový výrobek. Využívání profilu na facebooku je dnes základem internetové 

reklamy. 

5.2.10 Vyvážení prodejní sítě 

Jak již bylo zmíněno v analýze marketingového mixu, společnost Irisbus prodává své 

produkty dvě způsoby. Prostřednictvím dealerů a přímo výrobcem. Zatímco ve vybraných 

zemích střední a východní Evropy má společnost relativně malý počet dealerů, v zemích 

ostatních prodává pouze jejich prostřednictvím. Není přímo nutné agresivně zvyšovat počet 

dealerů, ale poskytnout jim zajímavější podmínky pro prodej, které by mohly vést k navýšení  

http://www.auto.cz/
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prodejů. Mezi tyto podmínky se mohou zařadit určitě přísná kritéria, potřebná k podpisu 

dealerské smlouvy, nebo nutnost poskytovat zároveň s prodejní činností i autorizovaný servis. 

Pro výrobní podnik tohoto formátu je více než žádoucí prodávat i přímo prostřednictvím 

vlastního obchodního týmu. Proto je důležitým aspektem v rámci zvýšení prodejů udržování 

kontaktů s důležitými zákazníky a působením ve veřejných zakázkách zavedením přímého 

prodeje na trzích, kde jsou prodeje realizovány pouze prostřednictvím dealerů. Zavedení 

přímého prodeje by mělo být realizováno prostřednictvím obchodníka, který bude sídlit 

v hlavní městě daného státu (trhu), aktivně oslovat potenciální zákazníky a bude 

zaměstnancem přímo společnosti Iveco Irisbus, nikoli některého z dealerů. 

5.3 Srovnání současné marketingové strategie s aktualizovanou verzí 

Tabulka 12 Srovnání stávající a aktualizované marketingové strategie 

Zdroj: vlastní zpracování 

V této tabulce je stručně shrnutý návrh na aktualizaci marketingové strategie společnosti 

Irisbus, kde jsou v levém sloupci vidět metody současné marketingové strategie a vpravo 

navržena jejich aktualizace, nebo doplnění. Návrh této aktualizace systematicky vychází 

z kapitoly „aktualizace marketingové strategie“. 
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ZÁVĚR 

Zaměřením se na vybraný podnik, tedy společnost Iveco Irisbus, je zřejmé, že je to 

globální společnost s dlouholetou tradicí a zkušeností v oboru. To však nemusí vždy 

znamenat, že není potřeba dbát požadavků trhů a pružně jim probíhající podnikové procesy 

přizpůsobovat. 

Manažeři společnosti dobře vědí, ve kterých produktech se jejich firmě daří a na kterém 

trhu „to šlape“. Pozornost a především zvýšenou marketingovou podporu je však třeba 

věnovat také trhům, které nejsou tak úspěšné, ale mají vysoký potenciál. 

Výsledkem této práce je aktualizace marketingové strategie, která poukazuje především na 

aktivity, jejichž prostřednictvím je třeba segmentovat trhy, na kterých společnost působí, nebo 

se působit chystá a tyto trhy marketingovými aktivitami podpořit natolik, aby daní zákazníci 

projevili zájem právě o výrobky, jež jsou jim nabízeny. 

Cíle této bakalářské práce byly splněny. 

Přínos bakalářské práce by pak měl spočívat ve využívání marketingových nástrojů 

takovým způsobem, aby podniku ušetřil náklady, podpořil poptávku na vybraných trzích, 

anebo rozšířil jméno značky na trzích, na které se společnost Iveco Irisbus teprve chystá 

vstoupit. 

Pokud však podnik očekává výnosy, je třeba investovat, ale také začlenit marketingovou 

strategii na všechny úrovně organizace. Společnost musí být stimulována do marketingových 

aktivit, ale také spolupracovat a snažit se společnými silami dosáhnout vytyčených cílů. Jak 

uvedl ve svém mottu pan David Packard:„Marketing je příliš důležitý na to, aby byl ve firmě 

záležitostí pouze jednoho specializovaného oddělení“. 

Svěží myšlení v oblasti marketingu je dnes základem pro většinu podniků, konkrétně při 

zaměření se na podniky zabývající se automobilovým průmyslem, pro které je marketing 

jedním ze stavebních kamenů. Z toho důvodu je velice důležité, jakým  způsobem se podnik 

prezentuje, ale především jak se dokáže zapsat zákazníkovi do podvědomí. Není dnes velkým 

tajemstvím, že spokojený zákazník, řekne pouze několika lidem svou kladnou zkušenost, zato 

záporná zkušenost bývá rozšířena mnohonásobně vícekrát. 
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Příloha A:  Řízený rozhovor se zaměstnancem vybraného podniku 

Dobrý den. Mé jméno je Marek Švec, jsem studentem 2. ročníku bakalářského studia 

Univerzity Pardubice, fakulty ekonomicko-správní. V rámci mé bakalářské práce bych s Vámi 

rád udělal následující rozhovor, který se bude týkat marketingových aktivit ve Vašem 

podniku, především marketingové strategie. Hlavním důvodem tohoto rozhovoru je přiblížení 

marketingu prováděného Vaší společností a získání informací, které budou využity v mojí 

bakalářské práci.  

Návrh otázek: 

1, Jak by se dalo definovat poslání Vašeho podniku? 

2, Existuje marketingová strategie Vašeho podniku? 

3, Která Vaše oddělení se podílí na tvorbě marketingové strategie? 

4, Kdo vypracovává marketingové plány ve Vašem podniku? 

5, Jaké jsou hlavní strategické cíle společnosti Iveco Irisbus? 

6, Jak se daří vaší společnosti dodržovat své cíle a jakým způsobem měříte jejich 

plnění? 

7, Kdy a jakým způsobem jste naposledy prováděli marketingový výzkum, jakým 

způsobem se Vám osvědčil? 

8, Kdo jsou nejdůležitější zákazníci obecně? 

9, Když se zaměříme na složky marketingového mixu, kde by se dalo inovovat? 

(výrobek, cena, propagace, distribuce) 

10, Jak vidíte důležitost z hlediska marketingu ve vztazích s veřejností? 

11, Důležitou složkou propagace je sponzoring, využívá ho Vaše společnost a jak? 

12, Kterou z možností propagace Vaší firmy považujete za nejdůležitější a proč? 

13, Považujete za důležitější možnost vstupu na nový trh, nebo rozšíření portfolia 

klientů na trhu stávajícím? 

14, V Čechách i na Slovensku má Vaše společnost rozsáhlou distribuční síť, plánujete 

její zhuštění na ostatních trzích, případně rozšíření na nové trhy? 

15, Jakým směrem si myslíte, že se bude Vaše společnost ubírat v následujících 

letech? 


